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ملخص البحث

يعالج البحث القضايا اآلتية:

ة. 	 - مكانة اللفظ في نصِّ كتب الحديث الُمْسَتِقرَّ

األلفاظ  بين  الَفْصل  إمكانية  وعدم  الكتب،  بمناهج  األلفاظ  عالقة   -  	
والمناهج لَمن راَم التجويد واإلحسان في تحقيق النصوص أو كشف المناهج. 

ومِن َثمَّ التدريب على قراءة نصوص الكتب بناًء على مناهجها.

ف على مناهج الكتب في تصحيح نصوصها، خاصًة عند  3 - أهمية التعرُّ
وقوع التعارض الظاهري بين النصِّ والمنهج.

مع  خطأ،  أو  وهًما  كان  وإِْن  الكتب  نصوص  في  اللفظ  تغيير  عدم   -  4
والصواب،  الخطأ  ملكية  بيان  َثمَّ  ومِن  الحاشية.  في  الصواب  على  التنبيه 

ياق. وارتباط األخطاء بقضايا علمية قد ال تظهر مِن السِّ

مفتاحية: كلمات 

اللفظ - المنهج - التحقيق - كتب الحديث.
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مة مقدِّ

الحمُد لله َربِّ العالمين، »حمًدا كثيًرا َطيًِّبا مبارًكا فيه«، والصالة والسالم 
واْرَض  ملسو هيلع هللا ىلص،  عليه  وَباِرْك  وَسلِّم  اللهمَّ  َصلِّ  للعالمين،  رحمة  المبعوث  على 

ين. اللهمَّ َعْن آلِه وَصْحبِه الُغرِّ الميامين، وَمْن َتبَِعهم بإحساٍن إلى يوِم الدِّ

موضوُع البحِث، وأهميُته:

اإلطــالق،  فــراغ  في  وجوِههم  على  َيِهيُموَن  الذين  أولئك  مِن  فلسُت 
اللفِظ  القصِة وفروعها، وُيْخِرجهم مع  ُينِْسيهم أصَل  ِهَياًما  العموم؛  وساحات 
وتركُت  »دواويني«  أحرقُت  ولقد  ماًء،  الظمآن  يحسبها  بقيعٍة  صحراء  إلى 
ٍة  ُأمَّ إلى  أنتمي  لكنني  يكون؟!  وكيف  كان  كيف  األياُم  َأْنَسْتني  حتى  »َنْظمي« 
الشامِل  الُكلِّيِّ  المعنى  بناِء  في  ومكانته  الحرِف  ميزاَن  وُتقيم  اللفَظ،  تعرف 

ِة؛ روًحا وجسًدا وِعْلًما وتاريًخا. لألُمَّ

تِي َأنَّ حْرفها الظاهر؛ هو في حقيقته وأصلِه وعنوانه: الطريق  وأعرُف مِن ُأمَّ
نفوِسنا،  ومسالُك  أرواِحنا،  عناويُن  وألفاُظنا  فحروُفنا  باطنها،  إلى  ل  الُموصِّ
ودروُب فِْكِرنا، تحمل باطننا ومنهجنا وداخلنا على كاهلها، وتسيُر به مِن بلٍد 
ا  »َنصًّ أو  ظاهًرا«،  »حْرًفا  البعيد  الناظر  فيراها  جيٍل،  إلى  جيٍل  ومِن  آخر،  إلى 
عنه  تبتعُد  فال  تجاَوَزْته  وإِْن  الحرِف،  حدَّ  تتجاوز  ال  أدبيًَّة«  »قصًة  أو  َمْعِرفِيًّا« 

ا بِزيِّها. ى بأسمائها، وَتَزيَّ تِنا وإِْن َتَسمَّ كثيًرا، فتلك رؤية البعيد الغريب عن ُأمَّ

مِن  أوديتِنا  عاشُق  بها  يشعر  آخر،  شْأٍن  في  الحبيب  والقريب  هي  بينما 
وصولها  قبَل  العابرة  ِريحها  مِن  ُروِحنا  شقيُق  رسالَتها  ويقرُأ  بعيدة،  مسافاٍت 
بعُد  عنها  فُيَتْرَجم  والبصائر،  القلوب  بلساِن  صوُتها  ُيْسَمع  ولياٍل،  بأياٍم 

والضمائر. بالخطوِط 
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َمم، وأصاَبه الَخَرس؛  ا صامًتا« قد ضرَبه الصَّ ولسنا نعرف في تاريخنا »نصًّ
لكننا نعرف هدوء ألفاظنا ويقينها في قضيتها، ورسوخ إيمانها برسالتها، فهي 
تسير في طريقها ثابتًة شامخًة هادئة هدوء الجبال الرواسي ُرْغم قوتها في أداء 
رسالتها، وقدرتها على اإلمساك بما حولها مِن األرض، فال تميُد بأهلها، وتلك 
»كتائبهم«  تسير  يقينهم،  بنيان  في  الراسخين  بقضيتهم،  اإليمان  أقوياء  سماُت 
ووصلْت  ُمراَدها،  بلغْت  قد  هي  فإذا  َجَلَبٍة«،  وال  صوٍت  »بغيِر  الَفَيافي  تقطع 
َأْنَكَر  و»إِنَّ  واإلعالن،  الضجيج  َخَرُس  هو  وإِنَّما  كالَخْرَساء،  بهدوٍء  وجهَتها؛ 

األصواِت لصوُت الحمير«.

ولفظِها،  بحْرفِها  المربوطة  األمة  تلك  مِن  أفــراٌد  والتراث  نَِّة  السُّ وأئمُة 
ها،  فاتِه وألوانه، مرفوعًة في ِعزِّ تراها في سكناته وحركاته، وتسمعها في َتَصرُّ
النَّْفس،  كوامَن  الفتحُة  وتفتح  خاطَرها،  الضمُة  تجبر  تواضعها،  في  مكسورًة 
تي وألفاظها ترى  ُأمَّ القارُئ يقرأ حروَف  البسمُة على وجوهها، فبينما  فتفيُض 
القراءة؛  وَأْكَثَر  النََّظر،  أطال  وكلَّما  رويــًدا،  رويًدا  ذهنه  في  تكتمُل  صورتها 

اكتمَلْت لديه الصورة، وَتَجلَّْت لديه الحقيقة.

فهنالك تظهر لنا حدائق المناهج، وُنعاين أزهار األنظار، وأنهار العقول، 
الكتابة  أشكال  كانت  ــا  َأيًّ وحروفنا؛  ألفاَظنا  ونقرأ  نصوَصنا،  نفهم  وحينئٍذ 

سم. وألوان الخطوط وطريقة الرَّ

بعيًدا عن هذا وذاك يستجدي معنًى ظاهًرا مِن حرٍف  الغريب  بينما يقف 
َيَتَأبَّى عليه، أو فكرًة واضحًة مِن ُنْسَخٍة أو نصٍّ يستغيث مِن وجوِده بيَن يديه، 
النَّصِّ والنُّْسَخِة والحرِف واللفِظ؛ وإِْن لم يفهم ذلك،  فهو في عراٍك دائٍم مع 
في  تليُن  هي  فال  عنها،  الغرباء  مع  الصامتة  وُأصولِنا  حروفنا  معركة  لكنها 
كلَّ  ونسمع  فنرى  الحقائق،  ُتْذَبح  وهنالك  مرادها،  يفهمون  هم  وال  أيديهم، 
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ُكتَِبْت  وإِْن  بسبيٍل،  تِنا  وُأمَّ لتراثنا  تمتُّ  وال  بها،  لنا  صلَة  ال  نظريَّاٍت  عن  حيٍن 
َبه وحده ليَس كافًيا في إثبات  هيئتها مثلما نكتب، أو ُرِسَمْت كما نرسم، والشَّ

النََّسِب.

ولذا طالما قلُت وسأكرر دائًما بَأنَّ وجود النَُّسخ الخطيَّة، واألصول العالية 
الُمْثَلى، أو ضبطه  الطريقة  التراث على  مِن كتبنا وتراثنا ليس كافًيا في إخراج 
وتحقيقه وَنْشره على الشكل الصحيح؛ ما لم يخرج ُمتَِّفًقا مع مناهج أصحاب 
يَِّة، مشفوًعا بمناهج  الكتب والنصوص الكائنة في هذه النَُّسخ واألصوِل الخطِّ
اخ، ُمحاًطا بالوقوف على مسالك ذوي الشْأِن واالختصاِص في  الُكتَّاب والنُّسَّ

حينه، ويمتدُّ األمر إلى صفاتِهم الشخصية ومعاشهم وأحوالهم.

وإذا كنا نتكلَّم في الميراث عن العصبات واألصول والحواشي، أو نتكلَّم 
في الفقه وأصوله وقواعِده عن السياق، وارتباط الفتوى بالزمان والمكان، أو 
األشخاص  يكتسبها  التي  القانونية«  »المراكز  عن  الوضعيِّ  القانون  في  نتكلَّم 
االعتباريَّة«؛  و»األشخاص  الطبيعية«  »األشخاص  عن  أو  فاتهم،  تصرُّ نتيجة 
نتكلَّم  ُهنا كذلك  فنحُن  كالهيئات والمؤسسات ذات »الشخصية االعتبارية«؛ 
وراَءه  ما  وتكشف  وسلوكيَّاته،  وهيئاته  صفاته  تحمل  شخصيٍة  ذي  »نصٍّ  عن 
بناًء  النصُّ  يكتسب  صفٍة«؛  ذي  »نصٍّ  عن  نتكلَّم  فنحن  كاتٍب«،  أو  قائٍل  مِن 

ة. عليها أهميته ومكانته في األُمَّ

مشكلُة البحِث:

نعم؛ نحن نتكلَّم عن َنصٍّ يكشف ما وراءه مِن كاتٍب أو ناسٍخ، أو قائٍل أو 
بينه  الرابط  مفرداته وحروفه،  تحليل  إلى  الساعي  عليه،  للواقف  يمكن  سامٍع، 
ِة الشاملِة لعلومها وقضيتها  وبين سياقه وسابقه والحقه، الناظر إليه بعيون األُمَّ
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وأحكام،  قضايا  مِن  النَّصِّ  هذا  وراء  ما  على  يقف  َأْن  وسلوكياتها؛  وأخالقها 
فضاًل عن صفات صاحبه وأخالقه.

القضية  هذه  َفْهِم  في  التقصير  بَقْدِر  ونتائجه  البحِث  في  التقصير  ويكون 
مِن  كثيٍر  في  الخلل  سبِب  على  الوقوف  يمكن  َثمَّ  ومِن  وأطرافها،  بأبعادها 
األبحاث التي غابْت عنها هذه القضية األصيلة في منهج البحث واالستدالل.

أهداُف البحث، وأسباُب اختياِره:

سردها  على  الحريصين  لألدلِة،  الجامعين  أولئك  مِن  تعجبُت  وطالما 
الواحد بعد الواحد، معزولًة عن بيان واقع هذه األدلة التي نشأْت فيه، وطريقها 
وبين  بينها  وفيما  جهة،  مِن  بينها  فيما  روابطها  عن  فضاًل  خالله،  تسير  التي 

غيِرها مِن العلوم والقواعد واألصول ونحو ذلك مِن جهٍة أخرى.

لكنهم  األدلة«؛  و»جمع  النصوص«  »تحضير  في  هؤالء  يفلح  ما  وغالًبا 
ْت بين أيديهم الدالئل؛  يعجزون عن الربط بينها، واالستنتاج منها، ومهما تفشَّ
األدلة،  هذه  مِن  األحكام  واستخالص  النتائج،  توليد  عن  الناس  أعجُز  فهم 
بواقعها  وربطها  النتائج،  تحليل  في  والقصور  العجز  إلى  ذلك  سبب  ويرجع 
ِة بشمولها  وسياقها الخاص في العلم، فضاًل عن سياقها وطريقها العام في األُمَّ

وعالئقها. وترابطها، 

ولذا أراد هذا البحُث إعادَة التذكير بهذه القضية األصيلة في ُطُرِق العلم 
واالستدالل.

ا وراء كلِّ  وهذا المنهج التحليلي القائم على تحليل الوقائع والسؤال عمَّ
حقيقته  في  هو  الحروف؛  وروابط  األلفاظ،  وعالئق  تراثنا،  في  وحرٍف  لفظٍة 
مرادات  على  والوقوف  النصوص،  حقائق  لبلوغ  الصحيح  والطريق  األصل 
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اًل مِن الباحث على بحثِه، أو كشًفا لجديٍد لم يكن،  األلفاظ، وليس مِنًَّة أو تفضُّ
أو عماًل يسع الباحث َتْركه وتحاشي اإلتيان به.

بل هو األصل الواجب الالزم لَفْهم النصوص، ومعرفة أغراض الوقائع، 
في  والتفريط  القصور  بَقْدر  البحث  في  والتفريط  الَفْهم  في  القصور  ويكون 
النصِّ  داخل  األلفاظ والحروف  والبحث عن روابط  والسياق  المعنى  تحليل 

البحثي.

والحرص  التحليل،  في  اإلجادة  بَقْدر  واإلفــادة  اإلجادة  تكون  وكذلك 
على  االقتصار  ال  والحروف،  واأللفاظ  النصوص  بين  الروابط  قراءة  على 
ْرد وبيان الفوارق، دون دخوٍل إلى باطن السياقات والروابط ومعرفة  د السَّ مجرَّ

المرادات بناًء على ذلك كلِّه.

عديدة،  أطراٍف  على  فيها  المعنى  يقوم  متراكمة،  متشابكة  عمليَّة  وهي 
األدلة،  وتلك  النصوص  هذه  بين  الروابط  ومنها  ــة،  واألدل النصوص  منها 
النصوص  هذه  مواضع  ذلك  إلى  أضف  والالحق،  والسابق  السياقات  ومنها 
ِة، وبناًء على ذلك يمكن فهم النصوص  واألدلة مِن الشريعة، ومنزلتها في األُمَّ
واستجالء حقائق األدلة، وحينئٍذ فقط نستطيع الجزم بالنتائج وإِْن غابت بعُض 
األدلة؛ لكننا ال نستطيع الجزم بشيٍء في غياب تحليل السياقات والروابط وإِْن 

حضرْت جميع األدلة.

منهُج العمل:

ولذلك جاء هذا البحُث في تمهيٍد، وفصلين، وخاتمة.

ومنهج  اختياره،  وأسباب  وأهميته،  البحث  موضوع  ففيه  التمهيد:  فأما 
العمل فيه، ونحو ذلك.
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والفصل األول: االرتباط بين اللفِظ والمنهِج.

والفصل الثاني: ملكيُة الصواب والخطأ.

وأما الخاتمة: ففيها أهم نتائج البحث وتوصياته.

يعتريه  بشٍر،  وإِنَّما هو عمُل  إصابٍة،  دواَم  أو  ِعْلٍم،  مزيَد  فيه  أزعُم  ولسُت 
النقُص مهما اجتهَد صاحُبه في التجويد، وَأَصرَّ على التحسين، والمأمول في 
أهل العلم والفضل إصالح ما َيَرْوَنه فيه مِن َزَلٍل، وأنا راجٌع عن الخطأ، على 

أيِّ وجٍه كان.

العمل  التوفيق والتسديد في هذا  َأْن يكتَب   - الله -عزَّ وجلَّ والرجاء في 
لوجهه  خالصًة  ويجعلها  َحَسٍن،  بقبوٍل  ربِّي  يقبلها  وَأْن  أعماٍل،  مِن  وغيره 

سبحانه، وَأْن تكون ُذْخًرا ليوم اللقاء.

والحمُد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات.

صالح فتحي َهَلل

	443 /5 /	6
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الفصل األول

االرتباط بين اللفِظ والمنهج 

أو  المنهج،  غياِب  في  شاماًل  صحيًحا  َفْهًما  اللفِظ  َفْهم  يمكن  ال  بحيُث 
الحروف  هو  حقيقته  في  اللفظ  إِذ  اللفِظ؛  غياب  في  المنهج  على  الوقوف 
الكاشفة للمنهج، كما َأنَّ المنهج هو الحاكم لمواضع هذه الحروف وترابطها 

فيما بينها، ومِن َثمَّ يبرز االرتباط والتالحم بين اللفظ والمنهج.

الُمَصنِّف،  اختاره  علميٍّ  منهٍج  على  قائٌم  وسياٌق  موضٌع  له  فاللفظ 
كما  وطريقته،  الُمَصنِّف  منهج  عن  وبياٍن  كشٍف  أداَة  بذلك  الحرُف  فأضحى 
إِذ  مِن جهٍة أخرى؛  له  وتابًعا  مِن جهٍة،  للحرِف  قائًدا وحاكًما  منهجه  أضحى 
ال يظهر المنهج دون الحرف، ولو ُأِزيل الحرف عن مكانه الضطرب السياق، 

وضاعْت مالمح المنهج.

اللفظ  والمنهِج، وحاجة  اللفِظ  األمَرْين:  بين  الشديد  التالحم  يظهر  وبذا 
المنهج  الوارد في موضعه، وحاجة  الرسم  وثبوته على  تِه،  لبيان صحَّ للمنهج 

إلى الكشف عن نفِسه على أكتاف اللفِظ.

الكلمة  أو  الواحد،  الحرف  على  يقتصر  ال  هنا  المقصود  اللفظ  َأنَّ  على 
والنصوص  والعبارات  الُجَمل  ليشمل  ذلك  يتجاوز  وإِنَّما  فقط،  الواحدة 
الُمَصنِّفين،  مِن  الُمْبِدعين  كتب  في  خاصًة  الكتب،  بطون  في  ْت  استقرَّ التي 
في  والنظر  وطريقته،  الُمَصنِّف  منهج  بيان  على  اللفظ  مراد  َفْهم  يقف  حيُث 
سياقاته وَجْمع مراداته مِن هنا وهناك؛ الستكشاف مقصوده األصيل في هذا 

الموضع أو ذاك.
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مثاُل ذلك:

، وقد َصنََّفه وهو ابن 		 عاًما،  نجده في كتاب »التاريخ الكبير« للبخاريِّ
وقال: »لو ُنِشَر بعض ُأْسَتاِذيَّ هؤالء لم يفهموا كيف صنفُت كتاب )التاريخ( 

ات«))). وال عرفوه. ثم قال: صنَّْفُته ثالَث مرَّ

الكتاَب   - البخاريِّ -شيُخ  راهويه  ابُن  اإلمام  َأَخَذ  حين  ذلك  وقَع  وقد 
ودَخَل به على األمير ابِن َطاِهٍر وقال: »أال ُأِريَك سحًرا؟ فنظر فيه عبُد الله بن 

َب منه وقال: لسُت أفهم تصنيَفه«))). طاهر فتعجَّ

نصوُص  حضرْت  حيُث  عنها،  نتكلم  التي  قضيتنا  عن  كاشٌف  نصٌّ  وهو 
الكتاب  لمراِد  يصْل  ولم  تصنيَفه،  طاهٍر  ابُن  يفهم  لم  هذا  ورغم  الكتاب، 
وتفاصيله وأركانه؛ إْذ ال يمكن الوقوف على مراد البخاريِّ غالًبا بالنظر العابر 
في تراِجمه وسطوِره، خاصًة في تلك التراِجم التي يقتصر فيها البخاريُّ على 
اسِم الراوي، مع اإلشارة لروايٍة له، ال يظهر منها ُمراُده، وال ما يرمي إليه، فال 
ُيريد،  ا  َكدٍّ واجتهاٍد؛ بحًثا وتفتيًشا عمَّ البخاريِّ حينئٍذ بغيِر  يكاد يظهر مقصود 
واستجالء ذلك مِن خالل سياقات النصوص، وروابطها مع بعِضها في داخل 

الكتاب مِن جهة، وروابطها مع غيرها خارج الكتاب مِن جهٍة أخرى.

فالقصة هنا لم ُتْبَن على النصوص فقط، وإِنَّما ُبنَِيْت على سياقات وروابط 
وأمور غير ظاهرة مِن النصوص المقروءة.

، حيُث اقتصر البخاريُّ  ونجد مثاله: في ترجمة صالح بن مسعوٍد الَجَدلِيِّ
بكلمٍة  يتكلَّم  ولم  طريقه،  مِن  روايــًة  له  ساق  ثم  تسميتِه،  على  ترجمته  في 

)	) »تاريخ مدينة السالم« للخطيب )	/ 5	3(.

)	) »تاريخ مدينة السالم« )	/ 6	3(.
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ر مراَده؛ فكان في صمتِه بليًغا عجيًبا كما هو في كالمه حين ينطق. واحدٍة، ُتَفسِّ

بن  محمُد  ثِني  َحدَّ  .(((
الــَجــَدلِــيُّ مسعوٍد  بــُن  »صالُح   : البخاريُّ فقال 

ُجَحْيَفَة  أبا  َسِمَع   ، الكوفيَّ َسِمَع صالًِحا  ُمعاوية،  بن  َمْروان  عبد العزيز، حدثنا 
اْستِْخَراِجها  في  فُكنَّا  َقُلوًصا،  عشَر  باْثنَي  لنا  فَكَتَب  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبيَّ  َأَتْينَا  ؛  َوائِيَّ السُّ

حتَّى جاءنا وفاُة النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَمنََعنَاَها الناُس«))).

مراِد  على  يقف  يكاد  ال  الحالية؛  وألفاظها  الترجمِة  نصِّ  في  فالناظر 
البخاريِّ منها، وال يصل لمطلوبه؛ إْذ بدأها البخاريُّ بتسمية صالِح بِن مسعوٍد 

، وهي تسميٌة متفٌق عليها، ال نزاع فيها. الَجَدلِيِّ

، يروي عنه َمْرَوان بن  فقد قال ابُن معيٍن: »صالح بن مسعود: وهو َجَدلِيٌّ
ُمَعاِوَية، وقد َسِمع هذا مِن أبي ُجَحْيَفة«))).

وكذا قال يعقوب: »وحدثنا غير واحٍد مِن أصحابنا عن مروان عن صالح 
، عن َأبِي ُجَحْيَفَة، وهو ثقٌة«))). بن مسعوٍد اْلَجَدلِيِّ

ُجَحْيَفَة،  أبي  ، روى عن  الَجَدلِيُّ أبي حاتم: »صالح بن مسعود  ابُن  وقال 
روى عنه مروان بن معاوية وابن ُفَضْيل. سمعُت أبي يقول ذلك«. ثم قال ابُن 
قال:  أنَّه  معيٍن  بن  يحيى  عن  منصور،  بن  إسحاَق  عن  أبي  »َذَكــَرُه  حاتٍم:  أبي 

صالح بن مسعود الَجَدلِيُّ ثقة«))).

)	) وقعْت يف بعض نسخ »التاريخ«: »الهذلي«.

)	) »التاريخ الكبير« )4/ 			 ط: الهند، 5	56 ط: الناشر(.

)3) »تاريخ الدوري« )	4		(.

)4) »المعرفة« )3/ 	4	(.

)5) »الجرح والتعديل« )4/ 		4(.
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، مِن أهل الكوفة، يروي عن  وقال ابُن حبَّان: »صالح بن مسعود الَجَدلِيُّ
أبي  عن  حديَثه  وساَق   ،(((» الفزاريُّ معاوية  بن  مروان  عنه  روى  ُجَحْيَفَة،  أبي 

بإسناده. يعلى 

فال اختالف في تسميِة صالٍح أو نِْسَبتِه عند ابن َمِعيٍن ويعقوب وغيرهما.

لكن عندما نعود إلى سياِق البخاريِّ لتراجم »التاريخ« قبل صالٍح وبعده؛ 
سنرى أنَّ ترجمَة صالٍح لم تأِت هكذا عبًثا، وأنَّ وراء سطورها ما يريد البخاريُّ 
بيانه، لكن ال يظهر لنا هذا البيان دون ربٍط لهذه الترجمة ببقيَّة التراجم، وَفْهمها 

بناًء على طريقة البخاري وسياقِه لتراجم كتابه، وليس بمعزٍل عنها.

وسياُق البخاريِّ لتراِجم »التاريخ« على أنواٍع:

منها: االقتصار على اسم الراوي، وتسمية شيخه والراوي عنه، وهذا كثيٌر 
ا في كتابه. جدًّ

الروايات  بهذه  يشير  فهو  رواياته،  بعِض  مع  البخاريُّ  يورده  ما  ومنها: 
الرواة  تراجم  في  فين  المؤلِّ عادة  على  الراوي،  هذا  ترجمِة  في  ما  شيٍء  إلى 
ا يتصل  عندما يذكرون روايًة أو حديًثا في ترجمة الراوي لبيان ما وقَع فيه، مِمَّ

بالراوي والرواية.

؛  فإذا نظرنا في الحديِث الذي أشار إليه البخاريُّ في ترجمِة صالٍح الَجَدلِيِّ
بن  صالح  عن  مروان  رواية  مِن  ال)))  والَقفَّ والطبراني  يعلى  أبي  عند  فسنجده 

مسعود، سمعُت أبا ُجَحْيَفَة يقول، لم ينسب أحًدا منهما.

)	) »الثقات« )4/ 		3(.

النبوة«  			 رقم 		3(، والقفال يف »شمائل  »الكبير« )		/  يعلى )			(، والطرباين يف  أبو  )	) أخرجه 
)0		 بتحقيقي، يسر اهلل نشره على خير(.
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عن  مروان  طريق  مِن  أيًضا  روايــٍة)))  في  والطبراني  الدوالبِيِّ  رواية  وفي 
، فنسَب أبا ُجَحْيَفَة،  وائِيُّ صالح بن مسعود قال: حدثني أبو ُجَحْيَفَة وهب السُّ

ولم ينسب صالًحا.

أبو ُجَحْيَفَة -رضي  التي ورَد فيها  الثانية  الرواية  البخاريُّ هذه  وقد اختار 
الله عنه- منسوًبا.

ترجمة  في  وجهٍد  بحٍث  مزيد  بذِل  مِن  بد  ال  كان  البخاريِّ  ُمراد  ولَِفْهم 
ُمراِده منها  أيًضا، للوقوف على  البخاريِّ  بالوارِد فيها لغيِر  »صالٍح«، وربطها 
ُمراِد  كشِف  على  ُيساعد  ا  مِمَّ العلم  أهل  لدى  فيها  الموجود  الوارد  على  بناًء 
في  عليها  واالقتصار  غيِرها،  دوَن  الرواية  هذه  إيراد  مِن  ومقصِده  البخاريِّ 

صالٍح. ترجمة 

وبالبحث في ذلك وجدنا اإلمام أحمَد يقول: »حدثني بعُض أصحابنا عن 
، وما أراه  مروان قال: حدثني صالُح بن مسعوٍد، َسِمَع مِن أبي ُجَحْيَفَة الَجَدلِيِّ

إاِلَّ خطأ«))).

بنسبٍة ليسْت  َنَسَبُه بعُضهم  ُجَحْيَفَة، حيُث  أبي  نِْسَبِة  ة خطأ قد وقع في  فَثمَّ
«، وإنما هي نِْسَبُة تلميِذه في هذا الحديث: »صالح بن  له، فقال فيه: »الَجَدلِيُّ

مسعود«.

مِن  عيالن  قيس  مِن  بطٌن  وهم  َجِديَلة،  بني  مِن   ،» »الَجَدلِيُّ هو  وصالٌح: 
أهل الكوفة.

بن  عامر  بن  ــَواءة  ُس بني  إلى  نِْسَبًة   ،» َوائِيُّ »السُّ فهو  ُجَحْيَفَة:  أبو  وأما 

)	) »الكنى واألسماء« للدوالبِيِّ )46	(، »المعجم الكبير« للطرباين )		/ 			 رقم 		3(.

)	) »سؤاالت ابن هانئ« )33		(.
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َصْعَصَعة، سكَن الكوفة أيًضا.

وأما   ، وائِيُّ السُّ هو  فإِنَّما  خطٌأ،  ؛  الَجَدلِيُّ ُجَحْيَفَة:  أبي  في  القائل  فقول 
: فهو صالٌح الراوي عن أبي ُجَحْيَفَة. الَجَدَليُّ

ح اإلمام أحمُد بهذا الشْأن، وأشار لهذا الخطأ لفًظا؛ بينما اقتصر  وقد صرَّ
وقال  صالٍح،  تسميِة  على  فاقتصر  اإلشارِة،  طريق  عن  تصويبه  على  البخاريُّ 
البخاريُّ  َيِزد  لم   . َوائِيِّ السُّ ُجَحْيَفَة:  أبي  إلى  ثم ساق اإلسناَد   ،» »الَجَدلِيُّ فيه: 
أحمد؛  اإلمــام  عند  فيها  بالوارد  الترجمة  هذه  نربط  حين  لكننا  ذلك،  على 
على  وللوقوف  كالمِه،  في  به  ح  ُيَصرِّ لم  وإِْن   ، البخاريِّ مقصود  منها  يظهر 
بنصٍّ  كذلك  الترجمة  هذه  نربَط  َأْن  يمكننا  إليها،  توصلنا  التي  النتيجة  صحِة 
آخر عند البخاريِّ أيًضا عندما قال في ترجمة أبي ُجَحْيَفَة: »وهب أبو ُجَحْيَفَة 
الله  -رضي  ُجَحْيَفَة  أبي  نسبَة  ر  فكرَّ حديثه،  مِن  قطعًة  له  وأورَد   ،(((» َوائِيُّ السُّ
ُجَحْيَفَة  ألبي  وإثباُتها  وتصحيُحها  النِّْسَبة  هذه  تأكيُد  تكراره  مِن  فُيفهم  عنه-، 

. -رضي الله عنه- دون تلميِذه صالٍح الَجَدلِيِّ

والحديُث أخرجه البخاريُّ كذلك في »الصحيح«))) مِن وجٍه آخر عن أبي 
ُجَحْيَفَة، فهو حديٌث مشهوٌر متداوٌل لدى البخاريِّ في أكثر مِن كتاٍب، ويأتي 
، ولم يكن البخاريُّ بحاجٍة إلى ِذْكِر  َوائِيِّ أبو ُجَحْيَفَة في ذلك كلِّه منسوًبا بالسُّ
وهي  وجوَده،  تقتضي  ٍة  ِعلَّ وجوُد  لوال  ؛  الَجَدلِيِّ صالٍح  ترجمة  في  الحديث 
التلميذ  انتقلْت -خطًأ- مِن  المذكورة حيُث  النِّْسَبِة  الواقع في  تصحيُح الخطأ 

إلى الشيخ على خالف الصواب.

)	) »التاريخ الكبير« )	/ 	6	 ط: الهند، 34			 ط: الناشر(.

)	) »صحيح البخاري« )4543 – 4545(.
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 ، َذَكَره البخاريُّ وما ورَد عند غيِره يظهُر منه ُمراُد البخاريِّ فالربُط بين ما 
كما ُيمكُِن البناُء عليه بعد ذلك في معرفة مكانة البخاريِّ في العلم، وموافقته 

لغيِره مِن أئمة العلم والشْأن.

مِن  به  تتحلَّى  ما  ومعرفة   ، البخاريِّ شخصية  دراسة  في  أيًضا  ذلك  وينفع 
ألمعيٍَّة، فضاًل عن غير ذلك مِن النتائج واألبحاث التي ُيمكُِن استخراُجها مِن 

وراء هذه الترجمة، عند َفْهم ُمراد البخاريِّ منها، وربطها بغيرها.

وإِنَّما  د،  المجرَّ الحرف  أو  الظاهر  اللفِظ  حدِّ  عند  يقف  ال  هنا  فاألمر 
؛ لكنها ال  يتخطَّاه إلى أموٍر أخرى ُيمكُِن الوقوُف عليها، مِن خالل هذا النصِّ
ل إليها، أو الوقوف عليها دوَن نصٍّ ولفٍظ حامٍل لها، كاشٍف عن  ُيمكُِن التوصُّ

مفرداتها وإِْن باإلشارِة والصمت!

وقد يكون البيان باإلشارة مثلما يكون بالكالم والتصريح.

إلى  للداللة واإلشارة  يتخطَّاه  بل  العلمي؛  البحث  األمُر على  يقتصر  وال 
ُيمكن  ا  مِمَّ ذلك،  ونحو  وأخالقه،  الشخصية،  الُمَصنِّف  صفاِت  مِن  شيٍء 

الوقوف عليه مِن خالل دراسة اللفظ، ومواقع الحروف، وسياق الترجمة.

فمثاًل:

القضية  سرد  د  مجرَّ على  اقتصر  قد  السابقة  الترجمة  في  البخاريَّ  نرى 
واإلشارة لتصويب ما أراَده منها، دون تصريٍح، أو إشارٍة للصواب بلفٍظ يشير 
للصواب  أشار  وإِنَّما  ذلك،  نحو  أو  ٍن  تمكُّ أو  ِعْلٍم  أو  بمعرفٍة  يشي  أو  إليه، 
ومضى في سبيلِه دوَن إشارٍة قد ال يقف عليها كثيٌر مِن الناس، هاِضًما بذلك 
كلَّ حظوِظ النَّْفِس والمعرفِة لديه؛ فكان في هذا َخْيٌط نأخُذ منه تواضَع اإلمام، 
عن  بعيًدا  فقط،  العلم  على  قضيته  في  واقتصاره  لنفِسه،  اإلشارة  عن  وُبْعَده 



نة السادسةالعدد الحادي عشر252 السََّ المحرم 1444هــ

النَّْفس. حظوظ 

د لنا هذه القضية عندما نربط هذه األلفاظ بألفاظ مسألٍة أخرى وهي  وتتأكَّ
َبه فالٌن« أو »فيه  كالم اإلمام عن الكذابين والمتهمين ونحوهم بمثِل قولِه: »كذَّ
نِْسَبة  تحاشي  مع  المقصود  على  الدالة  األنيقة  العبارات  مِن  نحوها  أو  نظٌر« 
غيِره، رغم  األقوال عن  لهذه  ناقٍل  د  ُمجرَّ كأنَّه  ليظهر  للنَّْفِس،  والمعرفِة  العلم 
على  تدلُّ  ورسمها  بصيغتها  لكنَّها  أيًضا؛  اختياره  على  تدلُّ  حقيقتها  في  أنَّها 

تواُضعه وتحاشيه حظوظ النَّْفس قريبها وبعيدها.

وتزداُد قضيَُّتنا وضوًحا وتأكيًدا: عندما ننظر في ألفاظ وحروف وسياقات 
اللفِظ،  في  ُعــُذوَبــًة  فنرى  »الصحيح«  في  البخاريِّ  أبــواب  تراِجم  وروابــط 
واقتصاًرا على المقصود دوَن دخوٍل في حروٍب كالميٍَّة أو نحوها، مع معرفة 
الجميع أنَّه يردُّ على فالٍن مذهبه في هذا الباب، أو ال يقبل برأي فالٍن في ذاك 
بعبارٍة  آخر،  مع  اشتباٍك  أو  أحٍد،  في  خوٍض  دون  كلَّه  هذا  فعَل  لكنه  الباب، 
ا، ومرجًعا أصياًل لدى الِفَرق  وجيزٍة عذبٍة بليغٍة، جعلْت مِن كتابِه مصدًرا مهمًّ

المتناحرة، وهذا فضل الله يؤتيه َمْن يشاء.

والمقصوُد: اإلشارُة إلى ضرورة تحليل اللفظ التراثي، الستجالء المعاني 
وتحليل  النَّصِّ  روابط  في  والتدقيق  النََّظر  وفرة  على  بناًء  المعاني  ووفرة  منه، 

ألفاظه وحروفه.

واإلشارة كذلك إلى ارتباط اللفظ بالمنهج، والمنهج باللفظ.

مثاٌل آخر:

»الكمال«  كتاب  مطبوع  في  وقع  ما  وتأكيًدا:  وضوًحا  األمَر  هذا  ويزيُد 



253 ِة َعَلقُة اللفِظ بالمنهِج وأثُرها يف تحقيق كتِب الحديِث الُمْسَتِقرَّ

ابنُه  ، روى عنه  َساِعَدَة األنصاريُّ ُسَوْيد بن  ))): »ُعْتَبة بن  المقدسيِّ الغني  لعبد 
سالم، روى له ابُن ماجة«.

كذا ورَد َرْسُم اسم أبيه »َساِعَدة« في مطبوع الكتاب، بعد ترجمة »ُعْتَبة بن 
َعْبد«، وقبل ترجمة »ُعْتَبة بن َغْزوان«.

الوقوف  د  بمجرَّ عليه  الوقوف  يمكن  ولفظِه،  َرْسِمه  في  ظاهٌر  خطٌأ  وهو 
على  المكان  هذا  في  َتَراِجِمه  ترتيب  في  طريقته  وَفْهم  الكتاب،  منهج  على 

الحروف في األسماء، وأسماء اآلباء، بحيُث يأتي األلف قبل الباء، وهكذا.

»َغْزَوان«  وابِن  َعْبٍد«  »ابِن  بين  ُسَوْيد«  »ابن  يقع  َأْن  يمكن  ال  عليه  وبناًء 
هنا،  بعدها  يمكن وقوعها  فال  الحروف،  ترتيب  في  العين  أسبق على  فالسين 

ومِن َثمَّ يسهل الوقوف على مثل هذا الخطأ الظاهر في المطبوع.

يَّة )مخطوطة فيض الله  وقد ورَد على الصواب في ُنسخة »الكمال« الخطِّ
506	: ق 53/ أ(: »ُعْتَبة بن ُعَوْيم بن َساِعَدَة«. 

فباَن مِن ذلك الصواب فيه، ووقَع ُمتَِّفًقا مع منهج الُمَصنِّف، وترتيبه كتابه 

)	) »الكمال« )	/ 	36(.
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على الحروف، حيُث ورَد ترتيُب العين واو عقَب ترتيب العين باء، فجاء »ابُن 
َعْبٍد« ثم »ابن ُعَوْيم« على الترتيب الصحيح، الذي اختاَره ُمَصنُِّفه.

فكان منهُج الُمَصنِّف كاشًفا لما وقَع في مطبوع كتابه مِن خطأ َيْأَباه منهج 
ترتيب الكتاب على الحروف.

وهو مثاٌل كاشٌف أيًضا عن ارتباط المنهج باللفظ، واللفظ بالمنهج.
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الفصل الثاين

ملكيُة الصواب والخطأ 

الذي تقوم عليه كلُّ  العمود واألصُل  اللفُظ هو  يبقى  وبناًء على ما سبَق؛ 
القائد  السابق  فهو  لفٍظ،  دوَن  معنًى  أو  سياٍق  عن  للكالم  مجال  فال  الفروع، 

الذي َتْتَبعه السياقات، وتسير خْلَفه المعاني؛ إِْذ ال وجود لها في غيابه.

وهيئًة،  وعدًما  وجــوًدا  ومنزلته  وقيمته  ومكانته  اللفِظ  أهمية  تبرز  ولذا 
واتصااًل بغيِره أو انفصااًل عنه.

فاللفظ التراثي ليس حرًفا في هواء، وال نقًشا على ماء، وإِنَّما هو حروٌف 
موضوعٌة لمعنًى وُمراٍد ومقصوٍد لقائلِه، أيًّا كانت هيئة اللفِظ وَسْمته وطريقته، 

وأيًّا كان المعنى المقصود مِن ورائه، قبواًل ورفًضا.

باطن  إلى  بقلمه  المحقق  أو  الباحث  مِْلٌك خاصٌّ لصاحبِه، ودخول  وهو 
نصٍّ ليس له؛ هو في األصل دخوٌل إلى غير أرضه، وكتابة في أرٍض مغصوبٍة، 
ه وباطلِه، بصوابِه وخطئِه،  ال يملكها، وال تحقُّ له، فالنَّصُّ مِْلٌك لصاحبِه، بحقِّ
تِه، فكلُّ ذلك مهما كان هو اختياُر القائل، وانتقاُء  بَضْبطِه وإتقانِه، وأوهامِه وَزالَّ
ر على كالم غيره بالهدم أو الحذف  ٍق أو ُمَعلٍِّق أْن يتسوَّ الكاتب، ال يحقُّ لُمَحقِّ
ًقا بهذا النصِّ وتلك األلفاظ؛ كشرٍح أو  أو التغيير؛ إاِلَّ أْن يقصد تأليًفا آخر ُمَتَعلِّ
اختصاٍر أو نحوه، فُينَسب العمل الجديد لصاحبه، ويبقى األصل القديم على 

مضمونه وهيئتِه ونِْسَبتِه وِصَلتِه بقائلِه أو كاتبِه، ال ينفصُل عنه.

ويبقى  حالها،  على  لهم  فُتْتَرُك  ها،  وُمرِّ بُحْلِوها  لهم،  هي  الناس  وكتُب 
أو عمٍل منفصٍل  كتاٍب  أو في  يشاء، في حاشيتها  لَمن شاء كما  متاًحا  التعليُق 

عنها؛ شرًحا أو اختصاًرا أو تهذيًبا أو نظًما أو نقًضا وغير ذلك.
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استقرار  قبل  كان  إِنَّما  ونحوه؛  اللَّْحن  تغيير  في  قديًما  العلماء  واختالُف 
فليَس  الناس،  بأيدي  الُمَتَداَوَلة  المشهورة  نات  والمدوَّ الكتب  في  النصوص 

لكائٍن َأْن ُيَغيِّر فيها شيًئا َتَرَكه ُمَصنِّفوها، مهما كان اعتراُضه عليه.

األوهام  فُتنْقل  فيها،  والتبديل  التغيير  مِن  مانٌع  لها  ِحْرٌز  الكتب  واستقراُر 
واألخطاء كما ُينْقل الصواب، فإذا جاء العمل؛ لم يكن للخطأ والوهم مكاٌن، 

لكن تحاشي العمل به ال يجيز تغييره أو تبديله في الكتب والنصوص.

ومِن َثمَّ تتضح أهمية اللفِظ ومكانته في السياق التراثي، خاصًة بعد ثبات 
الكتب واستقرار نصوصها، وتداولها في الناس، بحيُث لم يعد مقبواًل التغيير 
الحقِّ في  المرحلة بموِت مالكها وُمَصنِّفها صاحب  لَفواِت تلك  ألفاظها؛  في 

عليها. التغيير 

رسمها  على  فتبقى  ذلك؛  بعد  الكتب  في  ــواردُة  ال األخطاُء  كانت  فأيًّا 
ُينازعه  ه وملكه الخاص، ال  ْت وثبتْت عن ُمَصنِّفها، فهي حقُّ وحالها، إذا صحَّ
هذا  صاحُب  فهو  عنه،  الصادر  الصواب  في  منازٌع  ُينازعه  ال  كما  منازٌع،  فيه 
ذلك،  في  اآلخرين  رأي  عن  الطرف  بقطِع  ملكيُتهما،  تعوُد  وإليه  وذاك، 

وقبولهم ذلك منه أو رفضه.

العلميِّ  التطور  ر حول مراحل  التصوُّ بناء  كلِّه في  مِن ذلك  نعم؛ وُيستفاد 
لصاحب الكتاب، وما يجوز عليه مِن األوهام واألخطاء، ونحو هذه المسائل 

وِعْلِمه. المتعلِّقة بشخصه 

مثاُل ذلك:

أبيه،  عن  الُحَوْيِرث،  بن  مالك  بن  الَحَسن  بُن  »مالُك   : الذهبيُّ اإلمام  قال 
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خمسَة   ((( َعــِديٍّ ابُن  له  ساق  الحديث،  منكر  أبان،  بُن  ُعَمُر  وعنه  ه.  َجدِّ عن 
أحاديث؛ وقال: ال يرويها إاِلَّ ِعْمَران الواسطيُّ عنه، وِعْمَران: ال بأس به. قال: 

وأظن أنَّ البالء فيه مِن مالٍك. 

قلُت: متونها معروفة في الجملة« اهـ.

)مخطوط   : الذهبيِّ اإلمام  بخطِّ  االعتدال«  »ميزان  في  النصُّ  ورد  هكذا 
الخزانة العامة بالرباط 			(:

العجميِّ  ابِن  سبِط  بخطِّ  التي  الكتاب  نسخة  في  أيًضا  النصُّ  ورَد  وهكذا 
: )مخطوط مراد بخارى 		(: الحلبيِّ

)مخطوط  مثل:  يَّة،  الَخطِّ الكتاب  ُنَسِخ  في  المشهور  الوارد  هو  وهذا 

الله 546	(: فيض 

)	) »الكامل« )	/ 6		 – 			 ط: العلمية، 	/ 6	6 – 		6 ط: الرشد(.
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و)مخطوط ولي الدين 65	(:

و)مخطوط كوبريلي 				(:

و)مخطوط عاطف أفندي 	3		(:
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:)03-A و)مخطوط مكتبة األحقاف، بتريم، اليمن

و)مخطوط مكتبة الجامع الكبير، بصنعاء، اليمن 			(:

و)مخطوط جامعة محمد بن سعود 	.3		 – 5	(:

و)مخطوط كوتاهية،  وحيد باشا 	04	/	(:

وسيأتي مثله أيًضا في »نثل الهميان« بخطِّ سبط ابن العجمي.

ومثله كذلك في مخطوطات »لسان الميزان« البن حجر.

منها: األصل النفيس، بخط القلقشندي، وعليه خطُّ ابِن حجر: )مخطوط 
راغب باشا 	34(:
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وهكذا أيًضا في )مخطوط اللي لي 	63(:

و)مخطوط كوبريلي 4	3(: 

أنَّه قد كتَب الترجمَة أواًل إلى قوله:  وظاهٌر مِن صورة خطِّ اإلمام الذهبيِّ 
»منكر الحديث«، لم َيِزْد على ذلك.

المقابالت رأى  الكتابة، وفي هذه  َقاَبَل كتاَبه مرات أخرى بعد  إِنَّه قد  ثم 
فوق  ظاهٌر  هو  كما  فأضافها  ه«،  َجدِّ »عن  قوله:  الكتابة  أثناء  منه  سقَط  قد  أنَّه 

السطر بين الكالم.

خمسَة  ــِديٍّ  َع ابــُن  له  »ســاق  قوله:  أضــاف  أيًضا  المقابالت  هــذه  وفــي 
أحاديث«، وفي هذه المرة أيًضا كتب: »ساق له ابُن َعِديٍّ أحاديث«، ثم ظهَر 
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له أْن يكتَب عددها، فأضاَف كلمَة »خمسة« فوق الكالم أيًضا.

قوله:  َتَرَك  قد  والتحريرات واإلضافات؛  المراجعات  لكنه رغم كلِّ هذه 
»وعنه ُعَمُر بُن أباَن« على حالتِه األولى، لم ُيَغيِّر فيه شيًئا، مع أنَّه مخالٌِف لما 

َذَكَرُه هو نفُسه أثناء الترجمة بعد ذلك، وفيها: »عمران«.

فالظاهر أنَّه قد فاته تصويبه أثناء المراجعات المذكورة، ولذا ألمَح برهان 
بِه في هذا الموضع؛ فنقَل  الدين إبراهيم بن محمٍد، سبُط ابِن العجميِّ إلى َتَعقُّ
ابُن حبَّان في )الثقات()))  َذَكَرُه  »َنْثِل الهميان«: »هذا  كالَم الذهبيِّ ثم قال في 

وقال: َرَوى عنه ِعْمَراُن بن َأَباَن حديَث: آمين آمين آمين«.

وصورته بخطِّ البرهان: )مخطوط دار الكتب المصرية 3346	 ب(:

كتاب  في  وقَع  ما  تصويب  إلى  التعقيب  بهذا  العجميِّ  ابِن  سبُط  فأشاَر 
؛ يعني قوله: »ُعَمر بن أباَن«؛ وأنَّ الصواب فيه هو »ِعْمَران«؛ كما ورَد  الذهبيِّ
في كتاب ابن حبَّان، وهو الوارد كذلك في بقيَّة كالِم اإلمام الذهبيِّ رحمه الله.

؛  لكن وجود هذا االسم بهذا الرسم »ُعَمر« على السهو في كتاب الذهبيِّ

)	) »الثقات« )	/ 	46(. 
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كتابه،  في  غيُره  رآه  وكذا  صورُته،  ومضْت  وصَلنا،  الذي  خطِّه،  في  ثابٌت  هو 
بخطِّ سبِط  »الميزان«  نسخِة  في  ذلك  وقد مضى  فيه،  وارٌد  كما هو  منه  وَنَقَله 

ابِن العجميِّ أيًضا، كما مضى في غيرها مِن ُنَسِخ الكتاب.

الهميان«  »نثل  نسخِة  في  الذهبيِّ  اإلمام  عن  منقواًل  أيًضا  مضى  وكذلك 
بخطِّ  الميزان« البن حجٍر،  »لسان  ُنَسِخ  ، وفي  العجميِّ ابن  فه سبط  مؤلِّ بخطِّ 

وغيره.  ، القلقشنديِّ

عن  السهو  إذ  فيه؛  ف  التصرُّ وعدم  فه،  مؤلِّ عن  ورَد  كما  إثباته  فالصواب 
مِن  بعَده  لَمن  شْأَن  وال  الله،  رحمه  فه  مؤلِّ جهِة  مِن  هو  إِنَّما  وتغييره  تصويبه 

اخ أو النََّقَلِة بهذا. النُّسَّ

فال ُبدَّ مِن إثباته في »الميزان« كما هو، مع التنبيه في حاشيته على ما جرى.

الميزان«)))  »لسان  في  رآه  عندما  ة  ُغدَّ أبو  الشيخ  َغيََّرُه  فقد  هذا؛  ورغم 
ثم  أباَن«  بن  »عمران  متنه  في  فأْثَبَته  »اللسان«،  ُنَسخ  في  بوجوده  إقراره  رغم 
قال في حاشيته: »في األصول: )عمر بن أبان(، وفي ط: )عمرو(، والذي في 
في  وترجمته  الصواب،  وهو  أبان،  بن  عمران  حبَّان(:  ابن  و)ثقات  )الكامل( 
الحسن،  بن  مالك  شيوخه:  في  يُّ  الِمزِّ وذكَر   ،305  :		 الكمال(  )تهذيب 

المذكور هنا« اهـ.

»ِعْمران«  إلى  أيًضا  الرسالة)))  قو »ميزان االعتدال« طبعة  ُمَحقِّ َغيََّرُه  وكذا 
المطبوع: عمرو، وفي )أ( و)س(: عمر، والمثبت مِن )الكامل(  وقالوا: »في 
6/ 		3	، و)ثقات ابن حبَّان( 	/ 	46، وهو الصواب كما سيرد في عبارة 

)	) »لسان الميزان« )6/ 	43 رقم 65	6(.

)	) »ميزان االعتدال« )4/ 6 رقم 		66 ط: الرسالة العالمية(.
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الذهبيِّ  نسخة  هما:  عندهم  و)س(  و)أ(  اهـ.  الواسطي«  عمران  الُمَصنِّف: 
بخطِّه، ونسخة سبط ابن العجمي بخطِّه مِن »الميزان« أيًضا.

وال منازعة في أنَّ الصواب في الرواية واإلسناد والترجمة هو: ِعْمران بن 
َأَباَن؛ َبْيَد َأنَّ الصواب في كالِم الذهبيِّ ليس كذلك؛ إِِذ الصواُب في كالِم الذهبيِّ 
الذي كتَبه بخطِّ يِده هو: »ُعَمر بن َأَباَن«، وقَع على سبيل السهو، وَمرَّ فلم ُيَغيِّره 

أثناء المراجعات التي راَجَعها لكتابه.

فال ُبدَّ مِن إثباتِه في كتابه، كما ورَد في َخطِّه، وكما ورَد في خطوط العلماء 
األثبات َنْقاًل عن كتابه كذلك.

»الميزان«:  مِن  نسخٍة  في  الصواب  على  الموضع  هذا  وجــدُت  نعم؛ 
)مخطوط آيا صوفيا 		34(:

الناسخ  ُيَسمِّ  ولم  نفائسه،  أو  »الميزان«،  ُنَسخ  ُعتَّق  مِن  ليست  لكنها 
انتسَخ منها، وال  التي  ُنْسَخته األم  َنْسِخها، أو  نفَسه، وال ذكر تاريخ فراغه مِن 
ُنَسِخ  ِري  ُمَتَأخِّ مِن  أنَّها  الظاهر  وإنَّما  م،  التقدُّ أو  النفاسة،  أماراُت  عليها  تلوُح 
نسخة  السابقِة، وفي صدارتها  النفيسِة  بالنَُّسِخ  مقارنًة  مكانًة وزمنًا؛  »الميزان« 

نفِسه. المؤلِّف 
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وقد رأيُت في حاشية الجزء األول منها )رقم/0	34( ]ق/3[ نقاًل عن 
ابِن حجٍر.

التصويب  يكون  أْن  الحتملنا  النَُّسخ  بين  رها  وتأخُّ نفاستها،  عدم  ولوال 
قبَل  َأَضرَّ  بعدما  عليه؛  الكتاب  سماِع  أو  قراءِة  أثناء  الذهبيِّ  جهِة  مِن  والتغيير 
موته، فما يزيده أو ُيَعلِّقه حينئٍذ لن يكون موجوًدا في نسختِه التي كتبها بخطِّه 

. قبل ذهاب بصره

بها  ُيْسَتَدلُّ  تكأًة  تصلح  التي  النفيسة،  النَُّسخ  هذه  جنس  مِن  ليسْت  لكنها 
في مواجهِة خطِّ المؤلِّف، وخطوط األعالم السابقين.

على أنَّ ظهور بعض ُنَسخ الكتاب النفيسة بعُد؛ يفيد الكتاب، وال ينقض 
الموجود  تغيير  فيه على عدم  االتِّكاء  إِذ  المذكور؛  بالمثال  السابق  االستدالل 
غيره  يراه  وما  العلماء،  مِن  غيِره  كتِب  في  الــوارد  على  اتكاًء  المؤلِّف  بخطِّ 
تصويًبا  لكان   - صحَّ -لو  صوفيا  آيا  نسخة  في  الوارد  التصويب  بينما  صواًبا، 

منسوًبا للكتاب نفسه، وليس مِن خارجه، وهي قضيٌة أخرى غير ما نحن فيه.

نفسه،  المؤلِّف  بخطِّ  بدايًة  األعالم  خطوط  في  فالوارُد  حاٍل؛  كلِّ  وعلى 
»لسان  نسخة  في  القلقشنديِّ  لخطِّ  وصواًل   ، العجميِّ ابِن  سبط  بخطِّ  مروًرا 
الميزان« كذلك؛ فالوارد في هذه الخطوط هو: »ُعَمر بن أبان«، وهو الصواب 
وأسانيد  الترجمة  في  تِه  صحَّ عــدم  عن  النظر  بغضِّ   ، الذهبيِّ عن  الثابت 

الروايات؛ فهذا شأٌن آخر.

؛ يبقى كما هو. فما ُوِجَد وثبَت في كتاب الذهبيِّ

نعم؛ وُيشار بشكٍل أو بآخر لتصويبه.

أو  اِخ  النُّسَّ بعِض  تجاُسر  مِن  أنَّه  فالظاهر  صوفيا؛  آيا  نسخة  في  ورَد  وما 
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َمِة، فيقال فيه ما قيل فيما قبله  النََّقَلِة؛ ولم َيِرد في شيٍء مِن ُنَسِخ الكتاب الُمَتَقدِّ
، وال  أيًضا؛ إِْذ َلْم َيِرد هذا االسم بهذا الرسم في هذا الموضع في َخطِّ الذهبيِّ

َنَقَلُه عنه سبُط ابن العجميِّ أو ابن حجر في كتاَبْيهما.

وما ُيقال فيما سبق؛ يقال أيًضا فيما وقَع في »الميزان«: )مخطوط كوبريلي 
0			(: »َعْمرو بن َأَبان« بزيادة واو، مكان »ُعَمر« مِن دونها.

إلى  وأشار  بالواو،  »عمرو«  للكتاب:  نشرته  متن  في  البجاويُّ  أثبَت  وقد 
ب كذلك. »ُعَمر« في حاشيته)))، فلُيَصوَّ

الترجمة بأكملها مِن »ميزان االعتدال«: )مخطوط دار  هذا؛ وقد سقطْت 
الكتب المصرية 		 مصطلح حديث(.

ثبوته  وقضية   ، الذهبيِّ عن  النصِّ  ثبوت  قضية  بين  التفريُق  والمقصوُد: 
أو  اإلسناد  أو  الروايِة  في  فالصحيح  اإلسناد،  أو  للروايِة  بالنِّْسَبِة  وصحته 

. الترجمِة هو: »ِعْمران«، وهو الوارد في »الكامل« وغيره مِن مصادر الذهبيِّ

ُيَغيَّر  إليه، فال  َقَلُمه  : »ُعَمر«، هكذا سبَق  الذهبيِّ بينما الصحيح في كتاب 
ب ما طغى به قلُمه اتكاًء على ما في مصادِره؛ إاِلَّ أْن يْأَذن هو بذلك،  أو ُيَصوَّ

ويثبت عنه التغيير والتصويب.

)	) »ميزان االعتدال« )3/ 5	4 رقم 		0	(.
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عوٌد على َبْدٍء:

األلفاظ  عالئق  حول  الكالم  به  بدأنا  ما  إلى  أخــرى  مــرًة  ُيعيدنا  وهــذا 
رواية  تتصل  حيُث  ومحيطها،  وسياقاتها  وروابطها،  وِصالتها  والنصوص، 
أو  اللفِظ  موضِع  عن  بعيًدا  يكون  قد  وكالٍم  وكتب  بنصوص  هو؛  كما  الخطأ 
على  تجاوٌز  هو  موضٍع  في  فالتجاوز  فقط،  موضِعه  على  تقتصر  وال   ، النَّصِّ

جميِع المواضع المتصلِة بقضيِة الباب.

أسمائهم  أو  الــرواة  أخطاء  في  أو  العلماء،  بعِض  لحِن  في  الكالم  مثل 
وإِنَّما  فقط،  المواضع  بهذه  ًقا  متعلِّ ليس  هنا  فاألمر  ذلك،  وغير  أنسابهم،  أو 
فيبقى  عليها،  وَدلَّْت  القضايا  هذه  َذَكَرْت  التي  األخرى  بالمصادر  أيًضا  يتعلَّق 
الوارد في هذا  المصادر هو تجاوز في حقِّ  مِن  القضايا في مصدٍر  تغيير هذه 
المصدر، وهو كذلك تجاوٌز في حقِّ المصادر األخرى المتصلة بهذه القضايا.

الُمْشَتَبه، وكذلك الكالم في أخطاء الرواة، أو  الُمَتَداَول في كتب  فاللفظ 
في أسمائهم وأنسابهم، وكذلك الحال في الرواة الذين ال وجود لهم؛ لكونهم 
مِن أخطاء األسانيد، ونحو ذلك مِن األلفاظ الواردة في المصادر قصًدا، لبياِن 
َوْهِم راٍو، أو اإلشارة لخطأ ُنْسَخٍة، أو غير ذلك مِن األمور؛ ال يمكن تغيير أو 
د وقوع الخطأ والَوْهم فيها، وال يزال أهُل  تبديل هذه األلفاظ أو بعضها لمجرَّ
تختلط  لبيانها، وتمييزها حتى ال  كتبهم  يذكرون األخطاء واألوهام في  العلم 

بالصواب.

ثبتْت عن  إذا  تبَقى كما هي دون تغييٍر أو تبديٍل،  فكذلك أوهاُم المصادر 
أصحاب هذه المصادر.
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الخاتمة والتوصيات

وإْذ وصلنا إلى ما وصلنا إليه؛ فيجدر التأكيد على القضايا والتوصيات التالية:

أواًل: حروُف مصادرنا ألسنٌة ناطقٌة، وأماراٌت شاهدٌة، ودروٌب مسلوكٌة، 
اندثر،  موضٍع  عن  ث  ُيَحدِّ يسير،  وَعَمٌل  يمشي،  وِعْلٌم  مطروقة،  وقواعُد 
األخطاء  عن  ث  ُيَحدِّ مثلما  هناك،  وأخــرى  هنا،  وفضيلٍة  كانت،  وخصلٍة 
وُمْسَتِمرِّ  األجيال،  لقادم  نبراًسا  ذلك  ليصبح  الخيول؛  وكبوات  واألوهــام، 

القلوب والعقول.

إلى  مِن جيٍل  ومعارفها،  بعلومها  األمَة  تحمل  حيُث  ألفاظنا،  قصُة  وتلك 
ِة. جيٍل، فالحفاظ عليها حفاٌظ على األُمَّ

خالصٌة  مِْلكِيٌَّة  هو  وأخطاء  أوهــام  مِن  والمصادر  الكتب  في  ثبَت  وما 
ب ما ُيَراد تصويبه في  ألصحابها، ُتْتَرك في أماكنها، كما ُيْتَرك الصواب، وُيَصوَّ

شرٍح أو حاشيٍة، ونحو ذلك.

التصحيف  تغيير  فيجوز  عنه،  يثبت  لم  ما  ألحٍد  ُينَْسب  ال  كذلك  ثانًيا: 
مدخل  ال  جهٍة  مِن  تحريُفه  َثَبَت  إذا  والمصادر؛  الكتب  في  والتحريف 
ثبَت  ما  َنْفي  أو  يثبت  لم  ما  إثبات  خشية  ذلك؛  في  وُيَتَريَّث  فيها،  للُمَصنِّف 

الكتاب. ُمَصنِّف  عن 

النَّصُّ  ثبَت  فمتى  الكتاب،  صاحب  عن  النص  بثبوت  ذلك  في  والعبرة 
عنه؛ وجَب الحفاظ عليه، وروايته وإثباته كما هو، وإِْن كان وهًما أو زلاًل مِن 
صاحب الكتاب، ومتى ثبَت الوهم فيه مِن الناسخ أو النَّاقل؛ فال ُينَْسب ذلك 

ل عهدة أخطاء اآلخرين. لُمَصنِّف الكتاب، وال يتحمَّ
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بحيُث  والطريقة،  بالمنهج  والنَّص  اللفظ  ارتباط  عن  البحث  أباَن  ثالًثا: 
بهذا  فُيستعان  المنهِج،  وإقامَة  النَّصِّ  ضبَط  راَم  لَمن  بينهما  الَفْصل  يمكن  ال 
على ذاك، ومِن َثمَّ تظهر خطورة َفْصل النَّصِّ عن المنهج، وانتزاع أحدهما مِن 

اآلخر، وما يؤدِّي إليه ذلك مِن إهداٍر وضرٍر لألَْمَرْين مًعا.

وحدها  الخطِّيَّة  واألصول  النَُّسخ  على  االتكاء  يمكن  ال  أخرى:  وبعبارٍة 
مراد  وبلوغ  واإلتقان،  التجويد  راَم  لَمْن  الكتب؛  نصوص  وضبط  تحقيق  في 
ع  ف على الُمَصنِّف صاحب النَّصِّ يؤدِّي إلى معرفة ما ُيَتَوقَّ المؤلِّف؛ ألنَّ التعرُّ
صدوره عنه ِمن ألفاٍظ وكلمات، وما يمكن أْن يذهب إليه ِمن معنًى واختياٍر، 

وِمن َثمَّ ُيساهم ذلك في ضبط النَّصِّ وإقامة اللفِظ، ونحو ذلك.

أصول  كتب  ضمن  العلماء  مناهج  على  ف  التعرُّ بــإدراج  ُيوَصى  رابًعا: 
الخطيَّة  واألصول  بالنَُّسخ  يتعلَّق  ما  على  االقتصار  وعدم  والتحقيق،  الضبط 

فقط.
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المصادر والمراجع
أواًل: المخطوطات:

الكمال في أسماء الرجال: مخطوطة فيض الله )506	(.- 	

لسان الميزان: مخطوط كوبريلي )4	3(.- 	

لسان الميزان: مخطوط اللي لي )	63(.- 3

لسان الميزان: ابن حجر، بخط القلقشندي، وعليه خطُّ ابِن حجر: مخطوط راغب باشا )	34(.- 4

ميزان االعتدال: مخطوط آيا صوفيا )0	34(.- 5

ميزان االعتدال: مخطوط آيا صوفيا )		34(.- 6

ميزان االعتدال: مخطوط جامعة محمد بن سعود )	.3		 – 5	(.- 	

ميزان االعتدال: مخطوط دار الكتب المصرية )		 مصطلح حديث(.- 	

ميزان االعتدال: مخطوط عاطف أفندي )	3		(.- 	

ميزان االعتدال: مخطوط فيض الله )546	(.- 0	

ميزان االعتدال: مخطوط كوبريلي )				(.- 		

ميزان االعتدال: مخطوط كوبريلي )0			(.- 		

ميزان االعتدال: مخطوط كوتاهية، وحيد باشا )	04	/	(.- 3	

ميزان االعتدال: مخطوط مكتبة األحقاف، بتريم، اليمن )"-03(.- 4	

ميزان االعتدال: مخطوط مكتبة الجامع الكبير، بصنعاء، اليمن )			(.- 5	

ميزان االعتدال: مخطوط ولي الدين )65	(.- 6	

: مخطوط الخزانة العامة بالرباط )			(.- 		 ميزان االعتدال، بخطِّ اإلمام الذهبيِّ

: مخطوط مراد بخارى )		(.- 		 ميزان االعتدال، بخطِّ سبِط ابِن العجميِّ الحلبيِّ

الكتب - 		 : بخطه، مخطوط دار  العجميِّ ابِن  إبراهيم بن محمٍد، سبِط  الدين  برهان  الهميان:  َنْثل 
المصرية )3346	 ب(.
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ثانًيا: المطبوعات:
تاريخ ابن معين، رواية الدوري: تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، نشر: كلية الشريعة، جامعة - 0	

الملك عبد العزيز، مكة المكرمة، ط	، 		3	هـ = 				م.

دار - 		 تصوير  الهند،  طبعة  المعلمي،  يحيى  بن  حمن  عبدالر  تحقيق:  البخاري،  الكبير:  التاريخ 
الكتب العلمية، بيروت.

التاريخ الكبير: البخاري، تحقيق: محمد بن صالح الدباسي، ومحمود بن عبد الفتاح النحال، - 		
دار النصيحة، والناشر المتميز، السعودية، ط	، 440	هـ = 		0	م.

البغدادي، - 3	 الخطيب  ثابت  بن  علي  بن  أحمد  بكر  أبو  بغداد(:  تاريخ   =( السالم  مدينة  تاريخ 
تحقيق: د. بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط	، 		4	هـ = 	00	م.

الثقات: ابن حبَّان، مصوًرا عن الطبعة الهندية، دار الفكر، بيروت.- 4	

الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، دار الكتب العلمية، - 5	
بيروت، مصور عن طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن - الهند، 6	3	هـ = 6			م.

ر الله نشره على خيٍر.- 6	 ال الشاشي، بتحقيقي، يسَّ شمائل النبوة: القفَّ

 وسننه وأيامه: - 		 صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
النجاة )مصورة  الناصر، دار طوق  البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر  محمد بن إسماعيل 

عن السلطانية(، ط	، 		4	هـ.

، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، - 		 الكامل: ابن عديٍّ
بيروت، ط	، 		4	هـ = 				م.

، تحقيق: مازن محمد السرساوي، مكتبة الرشد، الرياض، ط	، 434	هـ = - 		 الكامل: ابن عديٍّ
3	0	م.

الهيئة - 30 نعمان،  آل  محمد  بن  شادي  تحقيق:  المقدسي،  الغني  عبد  الرجال:  أسماء  في  الكمال 
العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية، الكويت.

الكنى واألسماء: الدوالبي، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفريابي، دار ابن حزم، بيروت، ط	، - 	3
		4	هـ = 000	م.
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ط	، - 	3 بيروت،  اإلسالمية،  البشائر  دار  غدة،  أبو  الفتاح  عبد  تحقيق:  حجر،  ابن  الميزان:  لسان 
	00	م.

مسائل أحمد، رواية ابن هانئ: تحقيق: زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت، 400	هـ.- 33

مسند أبي يعلى الموصلي: تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، جدة، ط	، 0	4	هـ - 34
= 				م.

المعجم الكبير: الطبراني، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط	، - 35
دون تاريخ.

الدار، - 36 مكتبة  العمري،  ضياء  أكرم  د.  تحقيق:  الفسوي،  سفيان  بن  يعقوب  والتاريخ:  المعرفة 
المدينة المنورة، ط	، 0	4	هـ.

الرسالة - 	3 مؤسسة  وآخرين،  عرقسوسي،  رضــوان  محمد  تحقيق:  الذهبي،  االعتدال:  ميزان 
العالمية، دمشق؛ بيروت، ط	، 430	هـ = 	00	م.








